
 
                                                                                                  
                          

                         P R O C E S  - V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                               din  data  de  28. 01. 2016,  convocată  
                           în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei  
                     publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 
            cu  modificările şi completările ulterioare 
 

Sunt prezenţi la lucrările ședinței: 30 de consilieri judeţeni ( inclusiv 
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean ,domnii  Marius OPRESCU şi Pavel  BELINSKI),  
precum şi  Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU. 
Au absentat : domnul Președinte Paul Stanescu  și domnii consilieri judeţeni: Popa Ioa 
n,Taifas Ionel Marian. 
         Domnul Marius OPRESCU , Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 
lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.   
              Domnii consilieri judeţeni au în mape, 
 
 
                                  O r d i n e a   d e  z i :  
 
 1. Proiect de hotărâre cu privire la : conferire titlul de ,,Cetățean de Onoare al Județului 
Olt.                      
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică,  juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii  
    
  2. Proiect de hotărâre cu privire la :  aprobarea  utilizării în anul  2016 a unei sume din 
excedentul anual  al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015. 
 
                                     Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                       buget- finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului             
                                                                                                    public  şi privat al judeţului. 
 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Judeţului  Olt , pe anul 2016 și 
estimările  pe anii  2017-2019.  
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                                    Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean Olt 
                                        Prezintă :  domnul Petre Idoraş    –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului.  
 
 4. Proiect de hotărâre cu privire la: Stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru 
luna decembrie  2015.  
 
                                 Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                   Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                       buget- finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului 
 
 5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare  de intretinere datorată  de 
persoanele vârstnice care dispun  de venituri proprii și sunt ingrijite  în Caminele Pentru 
Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt  și /sau de susținatorii săi legali pentru anul 2016. 
 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului 
 
 6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice,pentru anul 2016.              
           
                Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului. 
 
7. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. 
OLT  DRUM  S.A. pe anul 2016.  
                
                  Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului      
 
 8.Proiect de hotărâre cu privire la: Repartizarea pe unitați administrative-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, pe anul 2016 și  estimările  pe anii  2017-2019 pentru 
bugetul Judeţului  Olt 
 
                           Iniţiator: domnul Paul Stănescu -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
9.Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale  a unor 
sume  defalcate din taxa pe valoarea adaugată și a cotelor defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru  rambursarea ratelor  la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de  
 



 
 
 
 
Urgență  a Guvernului nr.2/2015, a Ordonanței de Urgență  a Guvernului nr.46/2015, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală pe anul 2016 și  estimări pe anii  2017-2019  
            
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
  10. Proiect de hotărâre  privind : atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale S.C. Transbuz SRL. 
 
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                      
11. Proiect de hotărâre privind : modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 169/17.12.2015 cu privire la finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul 
”Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 

      Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județean Olt 
                                 Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială, activităţi sportive şi de agrement. 
 
12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Acordul de 
parteneriat pentru implementarea proiectului ” Conservarea biodiversității în județul Olt”. 
 
                          Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică,  juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii     
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la :constatarea încetării contractului de management al 
directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltuluiˮ 
     
 
                          Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică,  juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 
14. Proiect de hotărâre cu privire la: - constatarea încetării contractului de management al 
directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii; 
- desemnarea  directorului (managerului) interimar al Școlii Populare de Arte și Meserii; 
 
                          Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică,  juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii     
 
15. Proiect de hotărâre  cu privire la: aprobare transformare posturi in statul de funcții al 
SPITALULUI JUDEȚEAN  DE URGENȚA SLATINA. 
 
                         
 



 
 
 
                                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                 Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială,  activităţi sportive şi de agrement. 
  
16. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobare transformare posturi in statul de funcții al 
Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Olt. 
 
                                    Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean        
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea din domeniul public al municipului Slatina și 
din administrarea Consiliului Local al municipului Slatina Olt în domeniul public al  
Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului ,,Casa Muzeu Gunka și 
Spiru Vergulescu,, 
  

                    Iniţiator: domnul Paul Stănescu             – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt                                                                     
                                  Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                                                                                     dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,  
                                                                                                      ecologie şi protecţia   mediului, conservarea    monumentelor 
 
18 . Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul  2015. 
 
                                               Prezintă: consilierii judeţeni. 
 
19. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe principalele 
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2015. 
                                               
                                                Prezintă: Preşedinţii comisiilor . 
 
 20. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub  autoritatea 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2015. 
 
                                              Prezintă: directorii instituţiilor şi serviciilor. 
 
 21 . Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfăşurată in 
trimestrul IV 2015. 
                                                    Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu  - Preşedintele comisiei. 
 
 22. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfăşurată in 
semestrul II  2015. 
                                                    Prezintă: domnul  Gabriel Buleteanu  - Preşedintele comisiei. 
  
 23. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului  desfăşurată pe anul 
2015. 
                                                    Prezintă: domnul  Gabriel Buleteanu  - Preşedintele comisiei. 
 
 24. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu 
s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de 
copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în 
trimestrul IV 2015. 
 
                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca  – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    
                                                                                                 Copilului Olt. 
 
 
 
 
 



 
 
  25. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu 
s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de  
copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în 
semestrul II 2015. 
 
                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca  – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    
                                                                                                 Copilului Olt. 

 
  26. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care 
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor 
de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în 
anul 2015. 
 
                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca  – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    

                                    
 27. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean în 
îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2015. 
 
                                       Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean. 
                                                              Copilului Olt. 

 
 28. Planul Strategic pe anul 2016 cuprizând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de 
unitățile de poliție şi indicatorii de performanţă minimali. 
 
                                        Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean.  
 

 29. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de Consiliul 
Judeţean în semestrul II al anului 2015. 
 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 
 30. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Domnul  Vicepreşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt în 
mape. Se supune la vot de către domnul vicepreşedinte ordinea de zi. Se aprobă cu 30 de 
voturi   ,, PENTRU ”( unanimitate de voturi). 
Domnul  vicepreședinte propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotarare. 
             
            1.Proiect de hotărâre referitor la:  
 - constatare pierdere a calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 - desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică 
 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
          Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan  – Preşedintele Comisiei  pentru  administraţie publică,     
                                                                                       juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                                                                    drepturilor  omului şi relaţii cu cetăţeni. 
 
  Se  supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunerea efectuată de domnul 
Vicepreședinte,  se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ” ( unanimitate de voturi). 

Domnul Vicepreședinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel 
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul - verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean din data de  8 ianuarie 2016 . 

 Procesul verbal se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ” ( unanimitate de voturi). 
 



                                          
 
                                       Se trece la ordinea de zi.  
 

In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt de astăzi, 28 ianuarie 2016, a fost 
acordat titlul de ”Cetățean de Onoare” domnului profesor doctor George Dincă, cercetător de 
renume mondial în domeniul matematicii și mecanicii. Născut la 5 octombrie 1941 în orașul 
Caracal, este primul matematician român care a primit titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universității ”Pierre et Marie Curie” la Sorbona, fiind membru al Academiei Europene de 
Știință și decorat de președintele țării cu Ordinul Național ”Steaua României” în grad de 
ofițer. 

 Cu această ocazie în  deschiderea ședinței, domnul Vicepreședinte al Consiliului 
Județean Olt , Marius Oprescu, a declarat următoarele:  

”Avem privilegiul şi onoarea de a avea astăzi, alături de noi, o personalitate marcantă a 
judeţului Olt, pe domnul profesor universitar doctor, George Dincă, căruia, împreună, îi vom 
acorda titlul de ”Cetăţean de Onoare” al judeţului Olt, ca o recunoaştere şi încununare a unei 
activităţi deosebit de meritorii. 

Deschidem, aşadar, şedinţa cu un proiect frumos şi important pentru viaţa culturală a 
judeţului nostru prin acordarea acestui titlu unui matematician eminent, care a sprijinit 
întotdeauna viaţa spirituală şi culturală a meleagurilor natale. Un matematician recunoscut la 
nivel internaţional, care face cinste şi onoare României şi, nu în ultimul rând judeţului Olt şi 
Caracalului. 

George Dincă este un reper al lumii matematice contemporane publicând mai multe 
cărţi şi peste 70 de lucrări ştiinţifice în limba română, franceză şi engleză în reviste de 
prestigiu din ţară şi străinătate. 

Are o activitate ştiinţifică de excepţie în domeniul matematicii, participând la congrese 
internaţionale, susţinând şi predând cursuri la universităţi din SUA, Italia, Franţa, China şi in 
multe alte tari.  De asemenea domnia sa a primit numeroase distincţii internaţionale, fiind 
primul matematician român căruia i s-a conferit, la Sorbona, titlul de Doctor Honoris Causa. 

Distinse domnule profesor, vă mulţumim pentru frumoasa carte de vizită pe care i-o 
oferiţi judeţului nostru, vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră!” 

Domnul domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt , Marius Oprescu propune 
prezentarea punctului 1 de pe ordinea de zi si supunerea la vot a acestuia: 

- Proiect de hotărâre cu privire la : conferire titlul de ,, Cetățean de Onoare al 
Județului Olt”.  
     Domnul  Nicolae Vitan -  Președintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, intregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 

( unanimitate de voturi). 
                 

Printre oficialităţile care au luat parte la evenimentul de conferire a titlului de 
,,Cetățean de Onoare al Județului Olt ”  s-au numărat: domnul Prefect  Petre Silviu Neacşu, 
inspectorul şcolar general doamna Felicia Man, foşti inspectori şcolari printre care Nica M. 
Dumitru, Carol Emil Kovacs, profesori, dar şi membri ai Asociaţiei „ Fiii şi Prietenii 
Caracalului”,  asociație  al cărei președinte este domnul Victor Vătămanu.  

 

 



 
    

Domnul  Gheorghe Dincă a primit titlul ,, Cetățean de Onoare al Județului Olt ” la 
propunerea preşedintelui Consiliului Judetean Olt  domnul Paul Stănescu, premiul fiind 
înmânat de către vicepreşedintele Consiliului Județean Olt domnul Marius  Oprescu.  

O parte dintre cei care au fost prezenţi la eveniment au rostit scurte alocuţiuni despre 
noul cetăţean de onoare al judeţului”. 
  Domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt , Marius Oprescu  dă cuvântul 
domnului Prefect al județului Olt. 

Domnul Prefect  Petre Silviu Neacşu: „ Profesorul belgian Jean Mawhin, cu 
prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa de către Universitatea din București, 
spunea : Colaborarea directă cu matematicienii români a început în anii 90, cu 
prietenul George Dincă, pe care îl consider printre unchii mei români, deși nepotul are 
aceași vârstă ca și unchiul. Eu îl văd, mai corect, ca pe un văr primar foarte apropiat, 
atât de apropiat încât mi-a transmis, de-a lungul mai multor ani, virusul p-Laplacien.“ 

Vreau să vă spun că nu este deloc ușor să vorbești despre o personalitate atât de 
complexă, cum este cea a domnului profesor George Dincă, OM care a iubit și iubește, 
mai presus de orice, MATEMATICA și POEZIA. 

Calm, bonom, corect și cinstit, este oricând gata să-și ofere ajutorul. 
Toți studenții domniei sale îi datorează mult.  
Toți cei care am participat la cursurile dumnealui ne amintim cu plăcere de 

prelegerile, de sfaturile și încurajările sale. 
Da, am avut deosebita plăcere și onoare de a fi studentul domnului profesor 

GEORGE DINCĂ. 
La acordarea titlului de Doctor Honoris Causa de către Universitatea „Pierre et 

Marie Curie“, profesorul Haim Brezis, cel care a rostit cuvântul de Laudatio, a spus, 
printre altele: „Este o mare plăcere că avem printre noi, azi, un mare prieten al 
universității noastre – profesorul George Dincă… George Dincă este un eminent 
matematician. El a format numeroși elevi extrem de străluciți care au venit după aceea 
în universitatea noastră pentru a-și susține teze de o calitate excepțională. George Dincă 
este angajat cu entuziasm la numeroase activități de cercetare între universitatea noastră 
și universități românești. Această zi este deci o mare zi de sărbătoare pentru 
colaborarea franco-română.“  Domnul prof. univ. dr. George Dincă este primul 
matematician român care a primit acest înalt titlu. 

Pentru întreaga sa activitate de cercetare în domeniul matematicii, domnul prof. 
univ. dr. George Dincă - etalon de valoare autentică, personalitate didactică și științifică 
de excepție - a fost ales membru al Academiei Europene de Știință, prestigios for de 
știință european, care își asumă misiunea de a promova excelența în știință și 
tehnologie. 

Titlul acordat astăzi domnului prof. univ. dr. GEORGE DINCĂ este cel mai 
potrivit mod de a ne exprima prețuirea pentru acest model de viață exemplar și valoare, 
unanim recunoscute de comunitatea academică. 

În final, aș vrea să rostesc un citat celebru al lui Moliere: "Toți oamenii se 
aseamănă prin cuvinte. Numai faptele îi deosebesc." 

Are cuvantul domnul  George Dincă:  
„Am cugetat foarte mult timp inainte de primirea acestui titlu dacă sa accept sau nu o 

asemenea distincție.. Dar in continuare o sa va povestesc o intamplare . 
 
 
 



 
 

 
 Mă trezesc foarte des vorbind olteneşte. Mi se întâmplă, la cursurile de matematică, fiind 

prins în rigoarea unui raţionament, să spun:” Ce demonstrarăm noi cu asta?”. Anul trecut, 
am ţinut la Universitatea din Craiova un curs pentru doctoranzi şi masteranzi şi, la un 
moment dat, s-a petrecut acest lucru. La sfârşitul cursului, o tânără ce-şi pregăteşte teza m-a 
întrebat: „-Vi se întâmplă doar aici, fiindcă aţi venit la Craiova? Sau vi se întâmplă şi în alte 
părţi?. - Nu, mi se întâmplă şi în alte părţi. Mi se întâmplă chiar când vorbesc într-o limbă 
străină. Primul gând am tendinţa să-l pronunţ în româneşte şi, mai particular, în olteneşte”. 
  În final Domnul George Dincă s-a retras  mulţumind autorităţilor judeţene pentru 
distincţia acordată, iar celor prezenţi pentru cuvintele frumoase pe care i le-au adresat. 
  Se continuă ședinta cu urmatoarele puncte de pe ordinea de zi. 
  

- Proiect de hotărâre cu privire la :  aprobarea  utilizării în anul  2016 a unei sume din 
excedentul anual  al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015.    

Domnul Petre Idoraș – președinte al Comisiei pentru studii  economico sociale, buget 
– finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al judeţului prezintă  
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 . 
Se aprobă cu 28  de voturi ,, PENTRU ”  și   2 ,,ABȚINERI,, 
 S-au abținut domnii consilieri județeni Crăciunică Dumitru Mugurel și Guinea 

Valeriu.  
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 28  de voturi ,, PENTRU ”  

si   2 ,,ABȚINERI”,  s-au abținut domnii consilieri județeni Crăciunică Dumitru Mugurel și 
Guinea Valeriu.         

 
 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Judeţului  Olt, pe anul 2016 și 

estimările  pe anii  2017-2019.  
Domnul Petre Idoraș – președinte al Comisiei pentru studii  economico sociale, buget 

– finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al judeţului prezintă  
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,.., 12  ,art. 2,5,9,12 se aprobă cu 30 de voturi ,, 
PENTRU” iar art.1,3,4,6,8,9,10 se aprobă cu 29  de voturi ,, PENTRU ”  si  o ,,ABȚINERE”.      
  S-a abținut domnul consilier județean Crăciunică Dumitru Mugurel. 

Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ”.       
( unanimitate de voturi).         

  
- Proiect de hotărâre cu privire la: Stabilirea costului mediu lunar de întreținere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap, pentru luna decembrie  2015.  

Domnul Petre Idoraș – președinte al Comisiei pentru studii  economico sociale, buget 
– finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al judeţului prezintă  
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”.                

( unanimitate de voturi).         
 
 
 



 
 
 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare  de intreținere datorată  
de persoanele vârstnice care dispun  de venituri proprii și sunt ingrijite  în Căminele Pentru 
Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt  și /sau de susținatorii săi legali pentru anul 2016.  

Domnul Petre Idoraș – președinte al Comisiei pentru studii  economico sociale, buget 
– finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al judeţului prezintă  
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 se aprobă cu 29  de voturi ,, PENTRU ”  și  o 
,,ABȚINERE” ,  s-a abținut domnul consilier județean Crăciunică Dumitru Mugurel. 

Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi ,, PENTRU ”  și  o 
,,ABȚINERE ” , s-a abținut domnul consilier județean Crăciunică Dumitru Mugurel.          

 
- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 

persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2016.            
Domnul Petre Idoraș – președinte al Comisiei pentru studii  economico - sociale, buget 

– finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al judeţului prezintă  
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis,  intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”.                 

( unanimitate de voturi).         
 

- Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al 
S.C. OLT  DRUM  S.A. pe anul 2016.  

Domnul Petre Idoraș – președinte al Comisiei pentru studii  economico - sociale, buget 
– finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al judeţului prezintă  
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 .Se aprobă art.1 cu 29 de voturi ,, PENTRU ” și  
o ,,ABȚINERE”,  s-a abținut domnul consilier județean Crăciunică Dumitru Mugurel, iar 
articolul 2 se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”  . 

Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ” 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: Repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, pe anul 2016 și  estimările  pe anii  2017-2019 pentru 
bugetul Judeţului  Olt 

 Domnul Petre Idoraș – președinte al Comisiei pentru studii  economico - sociale, 
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al judeţului 
prezintă  proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 . Se aprobă art.1 cu 29 de voturi ,, PENTRU ” 
și  o ,,ABȚINERE ” , s-a abținut domnul consilier județean Crăciunică Dumitru Mugurel, iar 
articolul 2 se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”  . 

Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ,, 
 ( unanimitate de voturi).        
 
 
 
 
 



 
 
  
 
- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale  a 
unor sume  defalcate din taxa pe valoarea adaugată și a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite 
din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru  rambursarea ratelor  la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de 
Urgență  a Guvernului nr.2/2015, a Ordonanței de Urgență  a Guvernului nr.46/2015, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală pe anul 2016 și  estimări pe anii  2017-2019 . 

 Domnul vicepreşedinte Marius Oprescu , a explicat că: ,, raţionamentul pe care s-au 
fundamentat alocările de fonduri vizează ca fiecare primărie să aibă un buget care să-i 
permită funcţionarea ”. 

„ Modul de calcul care s-a gândit aici a fost ca fiecare localitate să facă, din venituri 
proprii plus sumele luate din cote direct de la Finanţe, după formulă, opt miliarde lei vechi. 
Pentru cei care nu au reuşit să facă această sumă, Consiliul Judeţean a completat astfel încât 
fiecare localitate să aibă, cât de cât, un buget de funcţionare. Apoi, am alocat fiecărei 
localităţi câte 50.000 lei. Sunt doar câteva localităţi, 10-15, care nu au primit această sumă, 
deoarece din venituri proprii plus sumele pe care le-au luat de la Finanţe au depăşit 15-16 
miliarde vechi. Izbiceni, de exemplu, are 22 de miliarde venituri proprii plus ce îi vine de la 
Finanţe. Nu cred că mai avea nevoie acum, la început de an, de sume de la Consiliul 
Judeţean. Am luat un exemplu aleatoriu. La oraşe, toate au primit câte trei miliarde vechi, 
mai puţin cele două municipii care n-au primit niciun leu de la Consiliul Judeţean”. 

Domnul vicepreşedinte Marius Oprescu adăugat că:  ,, forul judeţean va mai aloca 
fonduri, pe viitor, primăriilor care vor întâmpina dificultăţi financiare ”. 

Domnul consilier Ciucu Gheorghe Alin Sorin întreabă: ,, au fost alocate sume și pe 
orașe? ” . 

Domnul vicepreşedinte Marius Oprescu afirmă că: ,, s-au alocat și pe orașe trei 
miliarde ”. . 

Domnul consilier județean Moisescu Ion intervine : ,, să înțeleg că primările care nu-și 
fac treaba primesc mai mult și cele care  iși fac treaba primesc mai puțin”. 

Domnul vicepreşedinte Marius Oprescu afirmă că: ,,nu este vorba de cum iși face 
treaba fiecare primarie este vorba de marimea fiecarei localități ce trebuie să aibă un buget de 
funcționare”. 

   Domnul Petre Idoraș – președinte al Comisiei pentru studii  economico sociale, buget 
– finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al judeţului prezintă  
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,.., 4 și se aprobă cu 21 de voturi ,, PENTRU ”,2 
,,ABȚINERI” și 7 voturi ,, IMPOTRIVĂ”. 

  S-a abținut domnii consilieri județeani: Crăciunică Dumitru Mugurel și Guinea 
Valeriu. Au fost  împotrivă domnii consilieri județeni : Moisescu Ion, Dumitrescu Viorel, 
Nicolae Florea, Bădescu Ion, Irimia Ilie, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Mirea Siminica. 

Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 21 de voturi ,, PENTRU”, 2 
,,ABȚINERI” și 7 voturi ,,IMPOTRIVĂ”. S-au abținut domnii consilieri județeni: Crăciunică 
Dumitru Mugurel și Guinea Valeriu.  Au fost  împotrivă domnii consilieri județeni : 
Moisescu Ion, Dumitrescu Viorel, Nicolae Florea, Bădescu Ion, Irimia Ilie, Ciucu Gheorghe 
Alin Sorin, Mirea Siminica. 

 
 



 
 
 
 
 

- Proiect de hotărâre  privind : atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale S.C. Transbuz SRL. Domnul  

Dumitru Dumitrascu  -preşedintele Comisiei pentru    agricultură, silvicultură,  industrie, 
servicii publice și comert prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2...,5 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” . 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi, ,, PENTRU ” . 

(unanimitate de voturi). 
- Proiect de hotărâre privind : modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 169/17.12.2015 cu privire la finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul 
”Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

Domnul Gheorghe Ionel Cristian – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 
parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele I, II se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU” și   2 
,,ABȚINERI ”,  s-au abținut domnii consilieri județeni Crăciunică Dumitru Mugurel și 
Guinea Valeriu.  

Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 28  de voturi ,, PENTRU ”  
si   2 ,,ABȚINERI,, s-au abținut domnii consilieri județeni Crăciunică Dumitru Mugurel și 
Guinea Valeriu.         

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Acordul de 
parteneriat pentru implementarea proiectului ” Conservarea biodiversității în județul Olt”. 

Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,  juridică, 
apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul consilier județean Trifu Cătălin Victor întreabă dacă sunt cheltuieli . 
Domnul Adrian Lăcraru șeful serviciului Administrație Publică  explică că nu sunt 

cheltuieli. 
Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, intregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
( unanimitate de voturi).   

-Proiect de hotărâre cu privire la : constatarea încetării contractului de management 
al directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltuluiˮ 

 Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun   la vot, pe rând, articolele 1,..,4 și se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
( unanimitate de voturi).            
 
 
 
 



 
 
 
             

 -Proiect de hotărâre cu privire la: - constatarea încetării contractului de management 
al directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii; 
- desemnarea  directorului (managerului) interimar al Școlii Populare de Arte și Meserii; 

Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,  juridică, 
apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,..,5 și se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
( unanimitate de voturi).   

- Proiect de hotărâre  cu privire la: aprobare transformare posturi in statul de funcții 
al SPITALULUI JUDEȚEAN  DE URGENȚA SLATINA. 

Domnul Gheorghe Ionel Cristian – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 
parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,..,3 și se aprobă cu 30de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”.   
(  unanimitate de voturi).  

- Proiect de hotărâre cu privire la : aprobare transformare posturi in statul de funcții 
al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Olt. 

Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele comisiei pentru cultură,  învăţământ, 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,..,4 și se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”. 
  Prin vot deschis,intregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ”. 

( unanimitate de voturi).  
 
-Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea din domeniul public al municipului Slatina 

și din administrarea Consiliului Local al municipului Slatina Olt în domeniul public al  
Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului ,,Casa Muzeu Gunka și 
Spiru Vergulescu ”. 

 Domnul Ghiorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia  mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 
parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,.,5 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi, ,,PENTRU” 

( unanimitate de voturi) 
   - Domnul vicepreşedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem rapoarte 
şi informări, care sunt în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca li se mai dă citire.Se 
aprobă in unanimitate sa nu mai fie prezentate. Aceste rapoarte si informari  sunt 
urmatoarele: 

 
 
 
 



 
 

- Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni : domnii consilieri 
judeţeni: .   BĂDESCU ION ,  BRÎNARU GHEORGHIŢĂ ,CATANĂ ILIE MARIAN                            
 CIUCU GHEORGHE ALIN  SORIN,CIUGULEA IOAN,  CRĂCIUNICĂ DUMITRU  
MUGUREL, DUMITRAŞCU DUMITRU, DUMITRESCU VIOREL, GĂLAN VALERIA  
IRIMIA ILIE, MIREA SIMINICA, MITROI FLOREA, MOISESCU ION, NEDELEA 
IOAN, NICULAE FLOREA, NIŢU LUCIAN, POPA IOAN,  POSTELNICU DORIN 
TEODOR, POPESCU CONSTANTIN, PRUNĂ TOMA, STANCU NICOLAE,                                                                                                        
ŞTIRBU GALINA, TAIFAS IONEL MARIAN, TRIFU CĂTĂLIN VICTOR,  TUDOR 
DORU,TURCITU MIHAIL, VITAN NICOLAE  pe anul 2015. 
  Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU” ( unanimitate de voturi).  
 

- Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate a Consiliului 
judeţean Olt  respectiv  comisia pentru cultura ,comisia juridica , comisia pentru munca,  
comisia de urbanism,   comisia  buget –finante și comisia pentru agricultura,   pe anul 2015.  

 Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU,,  ( unanimitate de voturi).  
 

 -Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub 
autoritatea Consiliului judeţean Olt pe anul 2015.  
- Directia  Generala  de Asistenta  Sociala si Protectia  Copilului 
- Camera Agricolă 
- Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale  si Culturale Olt 
- Ansamblul Profesionist  Pentru Promovarea  Culturii Traditionale’’Doina Oltului ’’ 
-    Scoala de Arte si Meserii 
- Biblioteca Judeteana  ’’ Ion Minulescu ’’ 
- Muzeul Judetean Olt 
- Directia Judeteana  de Evidenta persoanelor Olt 
- Serviciul Județean de Pază 
- Școala Gimnazială Balș 
- Școala Profesională Specială Balș 
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt 
   Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ”  ( unanimitate de voturi).  
 

-Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfăşurată in 
trimestrul IV 2015. 

 Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU ” ( unanimitate de voturi).  
 

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfăşurată in semestrul 
II  2015. 
   Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ”   ( unanimitate de voturi).     
 

-Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului  desfăşurată pe 
anul 2015. 
  Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”  ( unanimitate de voturi).  
 

-Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care 
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor 
de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în 
trimestrul IV 2015. 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”   ( unanimitate de voturi).  
 



 
 
-Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor 
de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în 
semestrul II 2015. 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”   ( unanimitate de voturi).   
-Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor 
de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în 
anul 2015. 

Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”   ( unanimitate de voturi).                 
-Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean în 

îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2015. 
Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ” ( unanimitate de voturi).  
-Planul Strategic pe anul 2016 cuprizând principalele obiective ce trebuie îndeplinite 

de unitățile de poliție şi indicatorii de performanţă minimali. 
Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”  ( unanimitate de voturi).  
-Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de Consiliul 

Judeţean în semestrul II al anului 2015. 
Prin vot deschis se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU,,  ( unanimitate de voturi).  
Se trece la prezentarea si dezbaterea proiectului de hotărâre de pe ,, Propuneri  de 

suplimentare a ordinii  de zi ” 
  

  - Proiect de hotărâre referitor la:  
 - constatare pierdere a calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 - desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică. 

Domnul  Nicolae Vitan -  Președintele Comisiei pentru administraţie publică,  juridică, 
apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ”.  
( unanimitate de voturi).   

Domnul Vicepreședinte  Marius Oprescu întreabă dacă sunt intrebari, propuneri. 
Nu sunt . 
Domnul Vicepreşedinte  declară inchise lucrările  sedinței, la care  au participat   şefii 

de servicii și  de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, directorii  instituţiilor şi serviciilor  publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, alte 
persoane din partea cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media. 
            Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit. 
 
                       P R E Ş E D I N T E,  
                                         Paul  STĂNESCU 
                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
              Gabriel BULETEANU 
                                                        
                                                                                                                                
                                                                                                                                CONSILIER 
                                                                                                                     Floarea  Popa 
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